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Introdução 

O gênero Baccharis (Asteraceae) compreende mais 
de 500 espécies distribuídas principalmente em 

regiões elevadas da América do Sul
1. As plantas 

desse gênero são normalmente de pequeno porte, 

muitas das quais utilizadas na medicina popular para 
o controle ou tratamento de várias doenças, como 

desordens hepáticas e renais, diabetes, processos 

inflamatórios e outros
1,2. 

A composição química deste gênero baseia-se 
principalmente na ocorrência de terpenos e 

flavonóides, apesar de outros compostos fenólicos 

terem sido descritos como constituintes ativos nos 
últimos anos

2. Em literatura, apenas um estudo 
relata os constituintes químicos das frações menos 

polares de B. oxyodonta
3. Assim, nesse trabalho é 

descrita a composição química da fase em acetato 
de etila das partes aéreas de B. oxyodonta. 

Resultados e Discussão 

As partes aéreas de B. oxyodonta foram coletadas 
em 23/08/2010, em Campos do Jordão, e o material 

seco (1,11Kg) foi submetido a etapas de extração 

com hexano e metanol, sucessivamente. O extrato 
metanólico foi suspendido em metanol/água 1:2, e a 
solução hidro-alcoólica foi extraída com solventes 

em escala crescente de polaridade, resultando nas 
fases de partição em: hexano (16,42g), DCM 

(1,89g), AcOEt (13,53g) e n-BuOH (6,02g). Uma 
parcela da fase em AcOEt (551,3mg) foi fracionada 
em coluna de Sephadex LH20, eluída com metanol. 

Foram recolhidas 115 frações de aproximadamente 

1mL, as quais foram reunidas em 11 grupos (G-1 a 
G-11) após análises por CCDC. Todos os grupos 
foram analisados através de CLAE UV/DAD. 
A partir dos cromatogramas pode-se verificar que o 
G-11 é constituído de uma substância majoritária 

com bandas de absorção em 265 e 355 nm, as 
quais são características de flavonóis. No espectro 
de RMN 1H de G-11 foram observados dois dubletos 
em  5,91 (1H, J= 2,0 Hz) e  6,11 (1H, J= 2,0 Hz) 
os quais foram atribuídos aos hidrogênios H-6 e H-8 
do anel A de um flavonóide. Adicionalmente, o 
espectro apresentou dois dubletos em  7,46 (1H, J= 
2,0 Hz) e  6,61 (1H, J= 8,6 Hz) e um duplo-dubleto 
em  7,36 (1H, J= 8,6 Hz e J= 2,0Hz) os quais 
podem ser atribuídos, respectivamente, aos H-2�, H-
5� e H-6� do anel B de um flavonóide. A comparação 

desses dados com os da literatura permitiu 
identificar o constituinte desse grupo como sendo o 
flavonol quercetina. 

Por outro lado, o cromatograma do G-7 evidenciou a 
maior diversidade de constituintes químicos (doze 

componentes) os quais são encontrados nos demais 

grupos. Assim, esse grupo foi analisado por CLAE-
DAD-EM-EM sendo possível a identificação de oito 
derivados de ácido clorogênico, do ácido cafeico e 

de três flavonóides glicosilados. 
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Caf: grupamento cafeoíla       Fer: grupamento feruloíla       DMC: 3,4-dimetoxicinamoíla 
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Componente R1 R2 R3 

Ácido 5-O-(E)-cafeoil-quínico H H Caf 
Ácido 5-O-(E)-feruloil-quínico H H Fer 
Ácido 3,5-di-O-(E)-cafeoil-quínico Caf H Caf 
2 Ácidos cafeoil-feruloil-quínico Caf, Fer e H 
Ácido diferuloil-quínico Fer, Fer e H 
2 Ácidos di-(3,4-dimetoxicinamoil)-quínico DMC, DMC, H 
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Caempferol-3-O-glucosídeo  Diidrocaempferol-3-O-glucosídeo 
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Quercetina-3-O-rhamnosídeo  Ácido cafeico 

Conclusões 

Esse é o primeiro relato em literatura da presença 

dos oito ácidos clorogênicos, do ácido cafeico e dos 

quatro flavonóides na espécie B. oxyodonta. 
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